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Úvod
K základným vlastnostiam aplikácie Navitel Navigator patrí: určenie a zobrazenie aktuálnej pozície na mape, automatické aj
ručné zadávanie bodov trasy, plánovanie trasy, rôzne možnosti vyhľadávania objektov, výpočet a zobrazenie informácií o ceste,
zobrazenie a záznam dráhy pohybu v podobe vykresľujúcej stopy a mnoho ďalších.

1. Programové rozhranie.
Nasledujúce dva obrázky zobrazujú hlavné prvky rozhrania. Ich popis nájdete v tabuľke pod nimi. Zariadenia na obrázku sú použité
len ako príklad. Model vášho zariadenia a orientácia obrazovky sa môžu od týchto zariadení odlišovať.

Č.

Názov

Funkce

1

Bod na mape

Krátke poklepanie na mapu znázorní bod a umožní s ním ďalšie akcie: uložiť ako navigačný bod,
pridať do trasy alebo zobraziť údaje o objekte a ďalšie.

2

Bod záujmu (POI)

Toto je príklad, ako sú body záujmu (POI) v programe zobrazované. Rôzne kategórie POI majú
rôzne ikony, rovnako tak každá kategória obsahuje množstvo typov ikon ako napríklad nákupné
centrá, značkové obchody, čerpacie stanice atď. Stlačením ikony otvoríte panel vlastností
objektu. Tu nájdete základné informácie, kontaktné údaje, súradnice a možnosť pridania tohto
objektu do trasy.

3

Upozornenie na trase Jedná sa o príklad, ako sú zobrazované na mape ikony funkcie Upozornenie na trase (SPEEDCAM).
(SPEEDCAM)
Upozornenie zahŕňa údaje o meraní rýchlosti, radaroch, nebezpečných križovatkách,
spomaľovacích prahoch a ďalších typoch potenciálnych prekážok na ceste.

4

Funkčné tlačidlá

Tieto tlačidlá slúžia k nastaveniu zvuku (vypnutie/zapnutie zvuku, nastavenie zvuku, možnosti
prehrávača hudby) a na prácu s mapou (prepínanie typu mapy (2D/3D), priblíženie/oddialenie
mapy).

5

Menu

Kliknij podwójnie przycisk, aby otworzyć menu główne programu.

6

Kurzor

Poklepaním na tlačidlo zobrazíte menu pre akcie s bodom označeným na mape (môžete prejsť na
obrazovku vlastnosti alebo stlačiť tlačidlo „Poďme!“) nastaviť cieľový bod.

7

Uložit’ bod

Uloží bod znázornený na mape ako cieľový bod.

8

Ukazovateľ
blížiaceho sa
manévru

Ukazovateľ blížiaceho sa manévru (napríklad odbočenie) a vzdialenosť k manévru. Poklepaním
na ukazovateľ otvoríte menu obsahujúce možnosti trasy, napr. možnosť, ktorá umožňuje zastaviť
navádzanie k cieľu.

9

Indikátor priebehu

Farebne znázorňuje zostávajúcu trasu, prejazdné body (ak sú stanovené) a pomocou farby aj
hustotu prevádzky na trase.

trasy
10

Ulice nasledujúca po
Názov ulice nasledujúci po manévri.
manévri

11

Trasa

Zobrazenie aktuálnej trasy.

12

Rýchlosť

Limit rýchlosti cesty sa zobrazí vedľa aktuálnej rýchlosti. Ak je limit prekročený do 10 km/h,
políčko s aktuálnou rýchlosťou sa zafarbí naoranžovo. Ak je limit prekročený o viac ako 10 km/h,
políčko s aktuálnou rýchlosťou sa zafarbí načerveno. Ak chcete toto nastavenie zmeniť, prejdite
do Menu > Nastavenia > Upozornenia > Pokuta za rýchlosť.

13

Informačný panel

Panel ukazuje aktuálnu rýchlosť, zostávajúci čas do cieľa, vzdialenosť do cieľa a predpokladaný
čas príjazdu.

14

Aktuálna ulica

Panel ukazuje názov ulice, ktorou práve prechádzate. Informácia je dostupná práve za
predpokladu spojenia GPS/GLONASS a existencie takejto informácie v mape. Pokiaľ nie je názov
ulice, zobrazí sa smer.

15

Jazdné pruhy

Pri jazde po ceste s dvomi alebo viacerými pruhmi sa tento indikátor sám zobrazí a pomôže
vodičovi zaradiť sa včas do správneho pruhu. Ukazovateľ pod indikátorom zobrazuje vzdialenosť,
ktorá zostáva do odbočenia alebo iného manévru.

16

GPS-kurzor

Ukazovateľ Vašej pozície na mape v prípade, že je Váš GPS prijímač zapnutý.

17

Upozornenia na trase Vodič je upozornený na vzdialenosť od najbližšieho dopravného značenia a odpočítavanie sa
spustí pri priblížení vozidla. Keď sa blížite, program zobrazí odpočítavanie na najbližšiu kameru,
dopravnú značku, značenie alebo POI.

Č.

Názov

Funkce

18

Späť!

Vrátite sa na predchádzajúcu obrazovku.

19

Poďme!

Klepnutím na tlačidlo dáte programu príkaz vypočítať trasu z aktuálnej pozície alebo zo zvoleného
počiatočného bodu.

20

Nastaviť štart

Klepnutím na tlačidlo nastavíte vybraný bod ako počiatočný bod trasy (prijímač GPS musí byť
vypnutý).

21

Mapa

Späť na mapu.

22

Nastaviť cieľ

Tlačidlo je aktívne iba vtedy, ak je zadaná trasa. Stlačením tlačidla nastavíte vybraný bod ako
cieľový.

23

Prejazdný bod

Tlačidlo je aktívne iba, ak je zadaná trasa. Stlačením tlačidla zahrniete vybraný bod do trasy.
Posledný pridaný bod bude zaradený ako prvý za bod štartu.

24

Kompas

Kliknutím na tlačidlo sa otvorí kontextové menu. Pomocou tohto menu je možné prepínať
orientáciu mapy (“Na sever” - mapa bude vždy orientovaná na sever, “Na trasu”- mapa bude vždy
orientovaná v smere pohybu po trase), typy pohľadov (Klasický pohľad “2D” a panoramatický
pohľad “3D”) a režimy.

25

Zvuk

Kliknutím na tlačidlo sa otvorí zvukové menu.

26

Navitel.Priatelia*

Ikona služby “Navitel.Priatelia“, pri poklepaní na ikonu otvoríte menu služby. Tu si môžete pridať
svojich priateľov, vidieť ich na mape a konverzovať s nimi.

27

GPS

Ikona detekcie GPS/GLONASS spojenia. Ak je indikátor šedý – GPS vypnutá, červený – GPS
zapnutá, ale spojenie nie je naviazané, žltý – slabé spojenie, zelený – spojenie naviazané. Číslo
pri ikone znamená počet satelitov.

28

Navitel.Cloud*

Služba Navitel.Cloud vám umožní uložiť vaše nastavenia, cieľové body a históriu vyhľadávania na
cloudové dátové úložisko.

29

Navitel.Dopravné
Info*

Služba ponúka a zobrazuje informácie o dopravnej situácii v reálnom čase.

30

Batéria

Ikona ukazuje stav nabitia batérie.

31

Záznam stopy

Tlačidlo pre záznam stopy: červený bod – nahrávanie je zapnuté, šedý bod – nahrávanie je
zastavené.

32

Aktualizácie*

Zobrazí dostupné aktualizácie.

33

Navitel.Novinky*

Prostredníctvom služby Navitel.Novinky budete dostávať dôležité novinky o aktualizáciách a
program vás upozorní na špeciálne ponuky a zľavy.

34

Navitel.Počasie*

Služba Navitel.Počasie umožňuje svojim užívateľom sledovať predpoveď počasia kdekoľvek na
svete. Informácie o počasí sú k dispozícii 4 dni dopredu.

35

Panel nástrojov

Keď je obrazovka s mapou aktívna, panel nástrojov je zobrazený úplne navrchu a obsahuje
množstvo ikon. Niektoré ikony môžu meniť vzhľad v závislosti na ich momentálnom stave
funkcie, ktorú reprezentujú. Poradie ikon je možné meniť. Viac ďalších podrobností nájdete v
kapitole Mapy v tejto príručke.
Upozorňujeme, že počet ikon zobrazených na displeji taktiež závisí na tom, či je displej orientovaný
na výšku alebo na šírku.

36

Udalosť*

Označenie udalosti na ceste označenej ostatnými užívateľmi služby Navitel.Udalosti.

37

Navitel.Udalosti*

Tlačidlo pre kontrolu služby “Navitel.Udalosti“.

* - táto funkcia je dostupná iba na zariadeniach s prístupom k internetu

2. Plánovanie trasy.
2.1. Trasa k zvolenému bodu na mape.
Trasu môžete nastaviť do bodu, ktorý si nájdete a označíte na mape, a potom ho nastavíte ako cieľový bod s tým, že ako počiatočný
bod trasy bude braná aktuálna pozícia podľa GPS. Pre vytvorenie trasy kliknite v mape pre označenie bodu a vyberte „Kurzor“ [1],
a potom „Poďme!“ [2]. Program ponúka 3 alternatívne trasy s približnú vzdialenosť a čas do cieľa bodu [3]. Stlačením „Poďme!“
a nasledovatí trasy.
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Obr. 3

2.2. Navádzanie na presnú adresu.
Pre vytvorenie trasy k bodu, ktorého adresu poznáte, zvoľte „Menu“ v ľavom dolnom rohu obrazovky [1] > „Nájsť“ [2] > „Podľa
adresy“ [3] a potom stlačte „Vyberte krajinu“ a vložte jej názov [4]. Po stlačení klávesnice stlačte ikonu v pravom hornom rohu
časti obrazovky. Vyberte požadovanú krajinu [5]. Možnosti „Vyberte mesto“, „Vyberte ulicu“ a „Uveďte číslo budovy“ sa aktivujú
iba v prípade, že predchádzajúce pole bolo vyplnené [6]. Po vyplnení všetkých informácií sa objekt zobrazí na mape [7]. Stlačte
„Poďme!“. Program ponúka 3 alternatívne trasy. Vyberte trasu a stlačte tlačidlo «Poďme!» [8]. Teraz môžete nasledovať trasu.
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2.3. Manuálne nastavenie všetkých bodov trasy.
Pre plánovanie trasy, kde sú počiatočné a cieľové body nastavené manuálne, najskôr zvoľte na mape bod, ktorý má byť počiatočný
a stlačte „Kurzor“ [1], čím sa zobrazí obrazovka „Moja trasa“. Kliknite na informačný panel v spodnej časti obrazovky [2]. Stlačte
„Nastaviť štart“ v obrazovke „Vlastnosti“ [3]. GPS prijímač musí byť vypnutý. Bod bude označený na mape ako počiatočný bod.
Zvoľte cieľový bod na mape: klepnite na mapu pre označenie bodu, stlačte „Kurzor“ [4] a potom „Poďme!“ na obrazovke „Moja
trasa“ [5]. Program ponúka 3 alternatívne trasy. Vyberte trasu a stlačte tlačidlo „Poďme!“.
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3. Ďalšie funkcie.
Pre zariadenie s pripojením na internet, sú k dispozícii rôzne NAVITEL® online služby.
3.1. Navitel.Dopravné Info.
Služba ponúka a zobrazuje informácie o dopravnej situácii v reálnom čase. Ak je časť trasy na mape zvýraznená nazeleno
znamená to, že premávka na trase je plynulá, ak je zvýraznená nažlto – premávka je pomerne hustá, na oranžovo – premávka je
hustá, načerveno – je tu dopravná zápcha [1]. Pre nastavenie služby zvoľte „Menu“ > „Nastavenie“ > „On-line služby“.
3.2. Navitel.Priatelia.
Interaktívna služba “Navitel.Priatelia” umožňuje zobraziť pozíciu priateľov na mape v reálnom čase, plánovať trasu, používať ich
súradnice, zdieľať polohu ich bodov a posielať správy. Pre zapnutie služby zvoľte „Menu“ > „Nastavenie“ > „On-line služby“ a
zapnite nastavenie do pozície „On“ v sekcii „Spustiť Navitel.Priatelia“.
3.3. Navitel.Udalosti.
Nová bezplatná online služba, ktorá dovoľuje svojim užívateľom označovať a vidieť na mape navigačného zariadenia záznamy
iných užívateľov o rôznych udalostiach na ceste.
3.4. Navitel.Počasie.
Služba Navitel.Počasie umožňuje svojím užívateľom sledovať predpoveď počasia kdekoľvek na svete. Informácie o počasí sú k
dispozícii 4 dni dopredu.

3.5. Navitel.Cloud.
Služba Navitel.Cloud vám umožní uložiť vaše nastavenia, cieľové body a históriu vyhľadávania na cloudové dátové úložisko. Dáta
uložené na cloude potom môžu byť obnovené v prípade preinštalovania programu. Ak používate Navitel Navigator na niekoľkých
zariadeniach, cieľové body a história môžu byť navzájom synchronizované, čo vám ušetrí čas, pretože potrebné súbory nemusíte
medzi zariadeniami prenášať.
Na fungovanie tejto služby je potrebné internetové pripojenie. Na synchronizáciu s iným zariadením:
1. Na obrazovke s mapou kliknite v paneli nástrojov na ikonu . Ak sa vám táto ikona nezobrazuje, skúste zmeniť orientáciu obrazovky.
Ak sa ani tak ikona nezobrazí, zvoľte Menu>Nastavenia>Rozhranie>Funkčné tlačidlá, a potom zapnite zobrazenie ikony Navitel.Cloud.
2. V novo otvorenom dialógovom okne zvoľte Zapnúť.
3. Vložte svoje prihlasovacie údaje a heslo (rovnaké ako pre prihlásenie na webových stránkach NAVITEL alebo do služby
Navitel. Priatelia). Prípadne sa môžete prihlásiť prostredníctvom vášho účtu na VK, FB alebo Google Plus. Váš Navitel účet
môže byť s týmto účtom synchronizovaný.
4. V dialógovom okne Navitel.Cloud zvoľte Nastavenie, a potom zvoľte dáta, ktoré chcete synchronizovať.
5. Vráťte sa späť do dialógového okna Navitel.Cloud a kliknite na možnosť Zosynchronizovať teraz.
6. Zopakujte tieto kroky aj na ďalšom zariadení, s ktorým chcete prvé zariadenie synchronizovať.
3.6. Navitel.Novinky.
Prostredníctvom služby Navitel.Novinky budete dostávať dôležité novinky o aktualizáciách a program vás upozornení na špeciálne
ponuky a zľavy.
Na otvorenie stránky tejto služby zvoľte Menu > Môj Navitel > Novinky.
Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť zvoľte Menu > Nastavenie > On-line služby, nájdete ponuku menu „Ukázať upozornenia
Navitel.Novinky”, a potom nastavte posuvník do požadovanej pozície.
Ikonu Navitel.Novinky je možné taktiež umiestniť do panelu nástrojov. Nastavenie uskutočníte prostredníctvom Menu > Nastavenie >
Rozhranie > Funkčné tlačidlá, a potom zapnete zobrazenie ikony Navitel.Novinky.
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